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O desafio de ousar 
Comissão 
internacional avalia 
os dez Cepids 

Os dez Centros de Pesqui- 
sa, Inovação e Difusão 
(Cepids), criados pela 
FAPESP em 2000 com a 
missão de desenvolver 

pesquisas multidisciplinares na frontei- 
ra do conhecimento, transferir conheci- 
mento para os setores público e privado 
e promover atividades educacionais, 
passam por um importante processo 
de avaliação. 

A primeira fase do programa se en- 
cerra em 2005. Ao longo dos últimos 
quatro anos, os centros apresentaram 
relatórios anuais de atividades, mas a 
renovação dos contratos, por um perío- 
do de três anos, depende dos resulta- 
dos de avaliação realizada por uma co- 
missão internacional formada por 
especialistas em cada uma das áreas de 
atuação dos centros. 

No segundo semestre de 2004 essas 
comissões realizaram várias visitas a ca- 
da um dos centros, entrevistaram pes- 
quisadores e alunos, conforme a praxe 
internacional, e formularam uma série 
de recomendações, inclusive à própria 
FAPESP, que deverão ser contempladas 
nas propostas para a fase II do progra- 
ma a ser apresentadas à FAPESP até o 
dia 31 de março. Os projetos aprovados 
serão novamente reavaliados em 2008 
antes de renovação contratual por um 
período de mais três anos. 

O rigor se justifica especialmente 
nesta fase de implantação. "O progra- 
ma foi a primeira linha de financia- 
mento de pesquisa de longo prazo ado- 
tada pela Fundação. Envolve um 
volume expressivo de recursos e exige 
contrapartidas das instituições às quais 
os Cepids estão vinculados", afirma 
José Fernando Perez, diretor científico 
da FAPESP. 

Centro Antônio Prudente para Pesquisa e Tratamento do Câncer 

Centro de Biotecnologia Molecular Estrutural 

Centro de Estudos da Metrópole 

Centro de Estudos da Violência 

Centro de Estudos do Genoma Humano 

Centro de Estudos do Sono 

Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica 

Centro de Terapia Celular 

Centro de Toxina Aplicada 

Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos 

Os pareceres expressaram entusias- 
mo com as propostas desenvolvidas nos 
Cepids e houve unanimidade no julga- 
mento de manter e até ampliar o pro- 
grama. "Os integrantes das comissões 
ficaram encantados com o sistema de 
avaliação e com a dedicação dos pesqui- 
sadores com as atividades de transfe- 
rência de conhecimento. Temiam que 
esses fossem aspectos superficiais", re- 
vela Perez. "Surpreenderam-se também 
com a disposição dos pesquisadores de 
dedicar parte substancial de seu tempo 
para as atividades de ensino." 

Para os avaliadores internacionais, 
o grande desafio para os Cepids está em 
conferir mais ambição aos projetos e 
uma maior focalização das atividades 
de pesquisa. "Isso, naturalmente, impli- 
ca desenvolver projetos de maior ris- 
co", salienta Perez. 

Proposta ampliada - O programa Ce- 
pids inspirou-se no modelo norte- 
americano adotado por 11 Centros de 
Ciência e Tecnologia da National Scien- 
ce Foundation. O programa da FAPESP 
estabeleceu um novo paradigma para a 
atividade científica, já que integra a pes- 

quisa, a transferência do conhecimento 
para a sociedade e a educação. É coro- 
lário de vários programas: congrega um 
perfil multidisciplinar, representado 
pelos projetos temáticos; a transferên- 
cia de conhecimento, que caracteriza os 
programas de Políticas Públicas, Parce- 
ria para a Inovação Tecnológica (PITE) 
e Inovação Tecnológica em Pequenas 
Empresas (PIPE) - e programas de edu- 
cação, como o de Ensino Público. Por 
tudo isso os Cepids são mais complexos 
e se constituem num desafio para todos 
os atores envolvidos. 

Para conferir mais ousadia aos pro- 
jetos, consolidar a equipe e atender à de- 
manda dos coordenadores, a Fundação 
criou comissões de supervisão que in- 
cluem, além das lideranças dos centros, 
pesquisadores externos. Adotou tam- 
bém uma série de medidas "facilitado- 
ras", como a concessão de uma cota de 
bolsas de pós-doutoramento e de trei- 
namento técnico e de dois auxílios em 
nível de pós-doutoramento - no âmbi- 
to do Programa Jovens Pesquisadores - 
para cada centro. Essa medida poderá 
se estender também para os projetos te- 
máticos, adianta Perez. • 
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